
Trzeba zadbać o ucznia i nauczyciela 

Rozmowa z Aleksandrem Mrówczyńskim, nowo wybranym posłem na Sejm RP z ramienia Prawa  

i Sprawiedliwości, członkiem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach. 

Z zawodu jest Pan nauczycielem, był Pan dyrektorem, można powiedzieć, że szkołę zna Pan od 

podszewki. Z jakimi problemami boryka się polska oświata? 

Przede wszystkim należy przywrócić właściwą rangę Ministerstwu Edukacji Narodowej (ostatnio 

zajmowało się drożdżówkami), następnie odbiurokratyzować kuratoria oświaty, które powinny 

powrócić do roli organu nadzorującego w dosłownym znaczeniu tego słowa. Należy przywrócić 

niekomercyjne funkcjonowanie ośrodków metodycznych, zmniejszyć oddziaływanie samorządów 

lokalnych na szkołę – nie powinny wnikać w Kartę Nauczyciela. 

Czy nie boi się Pan, że likwidacja gimnazjów spowoduje wzrost bezrobocia nauczycieli? 

Nie. Popieram wprowadzenie systemu „czwórkowego” – cztery klasy młodsze i cztery starsze. 

Zwiększona subwencja oświatowa pozwoli utrzymać status quo, a nie redukować. Trzeba zadbać nie 

tylko o ucznia, ale również o nauczyciela – polski nauczyciel nie może stracić pracy, realizowane musi 

być też zwiększenie pensji. Mam też pomysł pod dyskusję – uważam, że w szkołach, w których są 

możliwości lokalowe, powinno się dążyć do 40-godzinowego tygodnia pracy nauczyciela, w którego 

skład wchodziłoby 18 godzin przy tablicy, a pozostały czas byłby przeznaczony na pracę własną oraz 

spotkania z uczniami słabszymi i zdolnymi, a także z rodzicami. Uważam, że szkoły powinny być 

dostępne również po południu, a nauczyciel nie przynosiłby wtedy pracy do domu.  

Wypowiadał się Pan, że chciałby reprezentować przede wszystkim Polskę powiatową. Jakie są 

najpilniejsze potrzeby tej części naszego kraju? 

Przede wszystkim cieszę się, że do Sejmu wchodzą posłowie z miast powiatowych. Już ich poznaję. 

Wydawałoby się, że w dużych miastach są większe potrzeby, u nas mniejsze, ale tak nie jest. Potrzeby 

są takie same, a trudności zdecydowanie większe. Problemy związane z komunikacją, kolejkami do 

lekarzy specjalistów, bezrobociem, emigracją, niskim poziomem życia to codzienność Polaków 

mieszkających w „Polsce powiatowej”.  Należy to zmienić i o to będę się bardzo starał. 

Podczas kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość podkreślało problem niedożywionych dzieci. 

W gminie Chojnice od lat wszystkie dzieci dostają darmowy obiad w szkołach. Czy warto 

upowszechnić w Polsce takie rozwiązanie? 

Wyłonienie grupy niedożywionych dzieci jest bardzo trudne, bo często nie przyznają się do tego 

nawet kolegom, a co dopiero pedagogom. Łatwiej jest chyba dać jeść każdemu. Problemem jest 

natomiast dotarcie do rodzin najbardziej potrzebujących – nie powinno być sytuacji, w której dziecko 

przychodzi do szkoły bez śniadania, bo w domu nie ma co jeść. 

Dziękuję za rozmowę. 

Ja również dziękuję. Pozdrawiam czytelników „Magazynu Solidarność”! 

Rozmawiała Martyna Werra 


